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Waarschijnlijk kun je al gauw duizenden euro’s per jaar besparen. Hieronder zie je voorbeeld-
bedragen voor een winkel van ca. 200 m2, maar het MKB is divers. Bovendien zijn energieprijzen 
flink gestegen en afhankelijk van je energiecontract.

Handige websites:
www.deb.nl – een MKB-tool voor Duurzaam Energie Besparen. Op basis van je adres en huidig 
verbruik krijg je tips om te besparen.
stimular.nl/doe-het-zelf - Wegwijzer, maatregelen en hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen.
AlliantieKlimaatactie.nl - Als je meer dan 3 fte hebt, neem dan gratis deel aan de Nederlandse 
Alliantie voor Klimaatactie MKB en ontvang tips.

MKB-er, fix je energierekening!
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Veel bedrijven hebben installaties (verwarming, koeling, ventilatie) 
dag en nacht aan staan. Met een paar simpele timers kun je dit veel 
slimmer afstellen. Zet een beveiliging op het systeem, zodat je nooit 
tegelijk kunt verwarmen en koelen. Vergeet productkoeling niet! 

Het is minder zichtbaar dan verlichting, maar in veel bedrijven blijft 
de ventilatie buiten bedrijfstijd te lang aanstaan. Overigens zijn ook 
tijdens bedrijfstijd door het uit of zachter zetten van de ventilatie 
belangrijke besparingen te boeken.

Stap over op ledverlichting. LED verbruikt maar 10 procent van de 
energie van oudere lampen. Voor het MKB gaat dat niet alleen om 
besparingen op binnenverlichting, maar ook op vluchtweg-, 
reclame-, accent- en buitenverlichting. 

Zorg dat apparaten echt uit staan en niet standby onnodig energie 
verbruiken. Tip: Gebruik stekkerblokken met schakelaar! 

Vervang energieverspillers – onzuinige, verouderde apparaten 
(koelkasten, beeldschermen etc). Voor koelkasten en vaatwassers 
geldt dat vele tientjes te besparen zijn door een oud model te 
vervangen door een zuinig apparaat. 

Zet de verwarming een graad lager. Je winkel of kantoor 1 graad 
minder warm bespaart zomaar honderden euro’s per jaar. 

Sluit deuren in je gebouw (en zet de verwarming uit in de ruimtes 
waar je niet bent). Tip: Spreek met andere winkeliers af de deur 
dicht te doen en een bordje op te hangen met: “Wij zijn energie-
bewust open!” 

Leidingen naar de kraan en radiatoren zijn relatief makkelijk zelf te 
isoleren. Tip: vergeet ook niet de afsluiters te isoleren. Als je huurder 
bent, overleg dit dan met je verhuurder. 

Een CV-ketel staat vaak op 80 ⁰C afgesteld. maar 60 ⁰C is genoeg. 
Aanpassen is heel gemakkelijk (zie zetmop60.nl) Tip: overweeg 
radiatorventilatoren om sneller warmte te hebben en haal de 
spinnenwebben uit de radiator. 

In sommige ruimtes (bijv toilet, leveranciersingang) kan het licht 
vaker uit. Installeer daarom bewegings- of daglichtsensoren. Plaats 
verlichting in verschillende groepen, zodat je makkelijk een deel uit 
kunt doen.
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Als je weet wat je verbruikt,
kun je pas echt besparen!

Gebruik een slimme(tussen)meter en    een verbruiks-manager.
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prijzen voor de energiecrisis        verdubbeling energieprijzen         
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